
  

  

Regulamin     rekrutacji   na    kwalifikacyjne    kursy     zawo-

dowe       prowadzone przez      Centrum Kształcenia Zawodo-

wego   w Szczucinie na rok szkolny 2023/2024  
   

  

  

  

Podstawa prawna:   

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021 poz. 1915),  ustawa 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 z późn. zm.), ustawa Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573 z późn. zm.), 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821), 

rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub nie-

publicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, 

w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez 

uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 poz. 1562 z późn. zm.), rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgim-

nazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 

poz.1651), Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowa-

dzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431), rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.). 

 

  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE    

  

1. Wykaz   kwalifikacyjnych kursów zawodowych  na które przeprowadza się rekrutacje  

  

L.p  

Oznaczenie 

kwali- 

fikacji  

Nazwa kwalifikacji  

Nazwa za-

wodu,  w 

którym  wy-

odrębniono  

daną kwali-

fikację  

Symbol  

cyfrowy  

zawodu  

Czas   

Trwania 

kursu  

1.   MEC.05  
Użytkowanie obrabiarek 

skrawających  

Operator obra-

biarek skrawają-

cych  

722307  

3 semestry 

Od 

08.09.2023 

do 

08.11.2024  
Technik mecha-

nik  

311504  

  

   

2. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:  

 a) świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły po-

nadpodstawowej lub policealnej;  

b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podję-

cia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie  z przepisami w sprawie badań lekarskich kandyda-

tów na kwalifikacyjne kursy  zawodowe.  



3. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat:  

a) absolwenci wszystkich typów szkół – podstawowych, gimnazjów, szkół  ponadpodstawowych, 

ponadgimnazjalnych, szkół policealnych –  zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodo-

wych;  

b) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejęt-

ności zawodowe wymagane przez pracodawcę;  

c) aktualni uczniowie i słuchacze, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe.  

4. Wyjątkowe przypadki, w jakich niepełnoletni absolwent gimnazjum lub ośmioletniej  szkoły pod-

stawowej może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na  kwalifikacyjny kurs zawo-

dowy, określa rozporządzenie MEN w sprawie przypadków,  w jakich do publicznej szkoły dla 

dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła  16 albo 15 lat (Dz.U. 2017 poz. 1562 z późn. 

zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem  obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy może spełnić  osoba, która:  

a) ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienia  w cy-

klu kształcenia spowodowane jej sytuacją życiową lub zdrowotną, która  uniemożliwia 

lub znacznie utrudnia podjęcie lub kontynuację nauki w szkole  albo przygotowanie za-

wodowe u pracodawcy (16 lat);  

b) przebywa w więzieniu, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla 

nieletnich (15 lat).  

  

  

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrek-

tora PCEiKZ w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego.  

  

6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a. ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych,  

c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

  

7. Kurs zostanie uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów na słucha-

czy.  

   

   

§ 2. DOKUMENTACJA   

   

1. Kandydaci składają do dyrektora szkoły wniosek zawierający:  

1) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię 

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,  

2) adres i miejsca zamieszkania  

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata, o ile je posiadają.  

  

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty i oświadczenia:  

1) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (8 – letniej szkoły podstawowej albo gimnazjum albo 

szkoły branżowej, (zasadniczej szkoły zawodowej) albo liceum itp.)  

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranej kwalifikacji, wydane zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne 



kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodo-

wych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 poz.1651),   

  

§ 3. ZASADY REKRUTACJI   

1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest:  

• złożenie wszystkich wymaganych dokumentów  

• w dniu rozpoczęcia kursu ukończone 18 lat  

2. W przypadku większej liczby kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy, niż liczba  

miejsc na kursie, przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne biorąc pod uwagę  następujące 

kryteria:  

a) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów,  

którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych;  

b) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  

dotyczące kandydata niepełnoletniego wymienione w Ustawie z 7 września   

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915), tj.:  

- niepełnosprawność kandydata,  

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,   

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

- samotne wychowanie kandydata w rodzinie,  

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

c) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria   

dotyczące kandydata pełnoletniego wymienione w Ustawie z 7 września 1991   

o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915), tj.:  

- wielodzietność rodziny kandydata,  

- niepełnosprawność kandydata,  

- niepełnosprawność dziecka kandydata,  

- niepełnosprawność innej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę,   

- samotne wychowanie dziecka przez kandydata.  

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość. Gdy ma miejsce drugi   

etap postępowania rekrutacyjnego kandydaci składają oświadczenia oraz dokumenty   

potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt 2.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  re-

krutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się  kandydatów we-

dług kolejności zgłoszeń.  

4. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania kwalifikacyjnego oraz 

dokumentacja dotycząca tego postępowania są przechowywane w Centrum przez okres pię-

ciu lat od daty zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, na który słuchacz uczęsz-

czał. 

5. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania kwalifi-

kacyjnego są przechowywane przez okres jednego roku 

 

   

 

 

 

 



 

 

   

§ 4. TERMINARZ REKRUTACJI   

   

1. Składanie dokumentów   

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie uczniowskim pok. 13 na przygotowanym 

przez CKZ  formularzu .  Można go pobrać ze strony       https://www.pceikz.pl/odidz/in-

dex.php/rektutacja         lub sekretariatu uczniowskiego pok.13 

  

  

2. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe - I semestr roku szkolnego 

2023/2024  

  

 1  

od 27 marca 2023r.                     

do 29 maja   2023r.   

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do pla-

cówki wraz z załącznikami  

2  
30 maja 2023r.   

godz. 14.00  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwali-

fikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępo-

wania rekrutacyjnego  

3  
31 maja 2023 r.   

godz. 14.00  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyję-

tych i kandydatów nieprzyjętych do placówki  

4  
Od 02  czerwca 2023 r.  do 

15 czerwca 2023 r.  

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przy-

padku gdy placówka nadal będzie dysponowała wolnymi 

miejscami  

5  16 czerwca 2023 r. godz. 14:00  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyję-

tych do placówki – w przypadku przeprowadzenia uzupełnia-

jącego postępowania rekrutacyjnego  

  

  

3. Ogłoszenie list przyjętych   

Listy przyjętych zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej CKZ zgodnie z §3  niniejszego  

Regulaminu rekrutacji  

  

4. Rekrutacja uzupełniająca   

W przypadku naboru na kurs poniżej 20 kandydatów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą 

do dnia zgodnie z §4 pkt.1 niniejszego Regulaminu rekrutacji  

a. Jeżeli w wyniku rekrutacji uzupełniającej grupa na daną kwalifikacje będzie liczyła mniej 

niż 20 kandydatów a Organ prowadzący nie wyrazi zgody na uruchomienie KKZ w tak 

mało liczebnej grupie CKZ zastrzega sobie prawo do nieutworzenia KKZ w danej kwalifi-

kacji 

   

§ 5. ODWOŁANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ   

   

1. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora CKZ złożone w formie pisemnej w 

sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników ( statut CKZ § 33 pkt. 22) .  

2. Decyzja Dyrektora CKZ w sprawie odwołania jest ostateczna.  

  

 Szczucin, 17.03.2023 r. 

                                                         

https://www.pceikz.pl/odidz/index.php/rektutacja
https://www.pceikz.pl/odidz/index.php/rektutacja
https://www.pceikz.pl/odidz/index.php/rektutacja
https://www.pceikz.pl/odidz/index.php/rektutacja

